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F-Secure® Business Suite združuje vse bistvene sestavine, potrebne za 
zaščito poslovnih omrežij pred sodobnimi grožnjami interneta. F-Secure 
Business Suite varuje delovne postaje, strežnike, gateway-e, in e-poštne 
strežnike, vse to pa se lahko upravlja centralno, iz enega mesta. Rešitev 
zagotavlja brezkompromisno varnost za vaše poslovanje. Njegove kompo-
nente so optimizirane, tako da minimalno vplivajo na delovanje sistema. 
Uporaba, posodabljanje in nakup so zasnovane zelo enostavno, hkrati pa 
zadovoljijo zapletene zahteve velikih in malih podjetij.

Zaščita za prenosne in namizne računalnike
F-Secure Business Suite ščiti prenosne in namizne računalnike podjetja pred 

vsemi grožnjami na spletu, vključno z virusi, vohunskimi programi in poskusi 

vdorov. Tehnologija DeepGuard zagotavlja proaktivno zaščito pred novimi 

grožnjami. Varnostno omrežje DeepGuard zagotavlja globalne varnostne 

posodobitve v manj kot 60 sekundah po potrditvi nove grožnje.

Zaščita za strežnike 
F-Secure Business Suite zagotavlja, da uporabniki, ki se povezujejo na strežnike 

podjetja z okuženimi računalniki, ne širijo okužb naprej v omrežje. Business Suite 

vključuje zaščito za Windows in Citrix strežnike. 

Zaščita za e-pošto in spletno filtriranje
F-Secure Business Suite varuje elektronsko pošto (SMTP) in filtrira spletni 

promet (HTTP in FTP), tako da odstrani sporne vsebine. Iz notranjega 

e-poštnega prometa in komunikacije med oddaljenimi pisarnami odstrani 

viruse, prav tako pa učinkovito in natančno odstrani neželeno pošto.

Glavne značilnosti

Velika vrednost naložbe: popolna zaščita za 
omrežje, preprosto upravljanje z licencami in 
manj časa, potrebnega za administracijo. 

Zaščita za prenosne in namizne računalnike, 
strežnike, e-pošto in spletno filtriranje. 

Najsodobnejša tehnologija računalništva v 
oblaku omogoča varnostne nadgradnje v 60 
sekundah po potrditvi nove grožnje.

Integracija z F-Secure Policy Manager™ za 
enostavno konfiguracijo in nadzor varnostnih 
pravilnikov iz ene konzole.

Samodejne posodobitve z minimalno porabo 
pasovne širine zagotavljajo stalno posodo-
bljeno zaščito. 

Laboratorij F-Secure Security Lab obratuje 24 
ur na dan in tako zagotavlja hiter odzivni čas 
pred novimi grožnjami. 

Vse komponente so optimizirane, tako da 
imajo minimalen vpliv na delovanje sistema, 
brez ogrožanja nivoja varnosti.
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Vključeni izdelki
F-Secure Client Security
F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure Anti-Virus for Windows Servers
F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers
F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange
F-Secure Spam Control
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
F-Secure Policy Manager

Podprti sistemi
Na spletni strani www.f-secure.com/webclub
preverite najsodobnejši seznam podprtih sistemov.

Vodilni v zaščiti podatkov
F-Secure Business Suite vključuje več krat nagrajene komponente in tako 

zagotavlja zanesljivo zaščito za vaše podjetje. Podjetje F-Secure je na trgu že več 

kot 20 let. V tem času se je podjetje izkazalo  s številnimi inovacijami, kot so 

pregledovanje v realnem času, centralizirano upravljanje, odkrivanje rootkit-ov, 

mobile security, varnost kot storitev, zaščitno omrežje računalništva v oblaku in 

zaščita pred spletnimi grožnjami.

Vedno posodobljena zaščita
Unikatne zmogljivosti proaktivne zaščite v Business Suite zagotavljajo zaščito 

pred novimi grožnjami, ki jih je treba še opredeliti. Poleg proaktivne tehnologije 

so za zagotavljanje največje možne zaščite potrebne tudi tradicionalne protivi-

rusne posodobitve. Sofisticirani posodobitveni mehanizmi zagotavljajo 

najsodobnejši nivo zaščite.

Obsežno centralno upravljanje
Z F-Secure Policy Managerjem se lahko vse varnostne aplikacije namestijo, 

nastavijo in posodabljajo s pomočjo ene konzole. Administrator lahko prav tako 

enostavno definira in distribuira varnostne pravilnike ter nadzira omrežje in tako 

generira obsežna poročila o stanju varnosti.

Zaščitno omrežje računalništva v oblaku
Moderne grožnje lahko vdrejo v računalnike, tudi če imajo nameščene in 

posodobljene varnostne komponente. F-Secure je prvi ponudnik protivirusne 

zaščite, ki je ponudil zaščitno omrežje, ki zagotavlja globalno zaščito v nekaj 

sekundah po prvi potrditvi nove grožnje. To omrežje temelji na tehnologiji 

F-Secure DeepGuard, ki uporablja računalništvo v oblaku za zagotavljane 

takojšnje zaščite pred novimi grožnjami.

Zaščita pred spletnimi grožnjami
Spletni brskalnik je ena najpomembnejših poslovnih aplikacij danes. Hkrati pa je 

najpopularnejša tarča napadov. F-Secure Business Suite vključuje napredno 

tehnologijo, ki omogoča brezskrbno brskanje in pomaga uporabniku z vizual-

izacijo verodostojnosti vsebin.

F-Secure security lab konstantno med najboljšimi
Protivirusni izdelki so dobri le toliko, kot so dobre raziskave in posodobitve za 

zaščito pred novimi grožnjami. Zato je F-Secure Anti-Virus je stalno v vrhu ob 

primerijavah s konkurenčnimi izdelki.


